
 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

การเขยีนโครงร่างการวจิัยเพอืพฒันาการเรียนรู้... 

 

 

 

 

 

 

โดย 

 

รองศาสตราจารยบ์รรดล สุขปิติ  

 

 

 

 

  

มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
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หัวขอสําคัญของโครงรางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
ชื่อเรื่อง.................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 

ชื่อผูวิจัย ................................................................................................................................. 

 

ตอนที 1 : บทนํา 
 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ประเดน็ทีนาํมาศึกษาวิจยันีมีความสําคญัอย่างไรสอดคลอ้งกบัหลกัการของการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที 2/พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ /มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษา / จุดเน้นตามหลกัสูตรหรือนโยบายของสาขาวิชา ของหน่วยงานต้น

สังกัดรวมทงัแนวคิดใหม่ของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 โดยเขียนให้เห็นถึง

ความสาํคญัของปัญหาหรือการพฒันาผูเ้รียน หากผูเ้รียนมีคุณภาพตามทีมุ่งหวงั 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

ปัญหาหรือคุณภาพผูเ้รียนทีตอ้งการพฒันาคืออะไร  ให้ระบุสภาพของนกัศึกษาทีเป็นขึน

จริงเปรียบเทียบกับสภาพทีคาดหวงัให้เกิดขึน     จําเป็นต้องมีการอ้างอิงข้อมูลหรือ

ร่องรอยยืนยนัว่าเป็นปัญหาและสภาพทีคาดหวงัให้เกิดขึนยึดถือมาตรฐานอะไรหรือใช้

เกณฑใ์ด ทงันีให้ใชข้อ้มูลของนกัศึกษาทีตนเองจะทาํวิจยัเป็นฐาน 
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........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

  

สาเหตุของปัญหาหรือปัจจยัทีส่งผลต่อคุณภาพของผูเ้รียนคืออะไร ควรเนน้   ไปทีสภาพ

การจดัการเรียนการสอนทีผ่านมาของผูวิ้จยั   โดยอาจเริมตน้จากการวิเคราะห์ภาพรวม

ของประเทศของมหาวิทยาลยั  แลว้โยงมาถึงการจดัการเรียนการสอนของตนและกับ

นกัศึกษากลุ่มทีตนจะพฒันา    ทงันีจาํเป็นตอ้งอา้งอิงขอ้มูลหรือร่องรอยยืนยนั 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

นวัตกรรมทีนํามาใช้แก้ปัญหาหรือใช้พัฒนานักศึกษาคืออะไรมีจุดเด่นอย่างไร  

สอดคลอ้งเชือมโยงกบัสาเหตุสําคญัทีส่งผลให้เกิดปัญหาตามทีกล่าวมาขา้งตน้อย่างไร  

โดยอา้งอิงประจกัษพ์ยาน  งานวิจยัและ/หรือทฤษฎีสาํคญัๆรองรับ 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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ดว้ยเหตุดงักล่าวผูวิ้จยัในฐานะอาจารยผ์ูส้อนจึงมีความสนใจทีจะนาํนวตักรรม.....( ระบุ

ชือนวตักรรม )...........มาใชแ้กปั้ญหา/พฒันาคุณภาพ....( อะไร )  ........ ซึงเชือไดว้่านวตักรรม

............(ระบุชือนวัตกรรม)..........................นีสามารถแก้ปัญหา/ พฒันาคุณภาพ....( 

อะไร )  ............................ ให้กบันกัศึกษาทีผูวิ้จยัรับผิดชอบสอนอยูใ่ห้บรรลุถึงมาตรฐานที

คาดหวงัได ้

 

 

2. วตัถุประสงค์/ จุดมุ่งหมายของการวจิยั 

1. เพือพฒันาและหาประสิทธิภาพของนวตักรรม... (ระบุชือนวตักรรม).............

ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์........... ........... ........... 

2. เพือเปรียบเทียบ ผลการเรียนรู้ เรือง..............................ก่อนและหลงัการเรียน 

ดว้ยนวตักรรม... (ระบุชือนวตักรรม)…………………………. 

3. เพือเปรียบเทียบจาํนวนผูมี้ผลการเรียนรู้ในระดบัผ่าน ภายหลงัการเรียนดว้ย

นวตักรรม...(ระบุชือนวตักรรม) ......................................  เมือเทียบกบัเกณฑ์

ทีกาํหนด...(ระบุเกณฑ)์................  

4. เพือศึกษาทกัษะ/พฤติกรรมการปฏิบติังาน/คุณลกัษณะ ดา้น................ (ระบุ

ชือทกัษะ/พฤติกรรมการปฏิบติังาน/คุณลกัษณะทีตอ้งการพฒันา)................

ภายหลงัการเรียนรู้ดว้ยนวตักรรม....(ระบุชือนวตักรรม)………………… 

5. เพือศึกษาความคิดเห็น / ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู้ด้วย

นวตักรรม..... (ระบุชือนวตักรรม).................  

 

3. สมมตฐิานของการวจิยั 

1. ประสิทธิภาพของนวตักรรม...(ระบุชือนวตักรรม)....................................... มี 

ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน80/80(หรือเกณฑม์าตรฐานอืนทีกาํหนด) 

2. ผลสมัฤทธิทางการเรียนเรือง.........................................ภายหลงัการเรียนดว้ย

นวตักรรม......(ระบุชือนวตักรรม) ............สูงกว่าก่อนเรียน     

3. ภายหลงัการเรียนดว้ยนวตักรรม.......(ระบุชือนวตักรรม) .........................แลว้ 
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นกัศึกษามีผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง................................อยู่ในระดบัผ่าน

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของจาํนวนผูเ้รียนทงัหมด  

4. ภายหลงัการเรียนดว้ยนวตักรรม.......(ระบุชือนวตักรรม) .........................แลว้ 

นกัศึกษามี ทกัษะ/พฤติกรรมการปฏิบติังานดา้น....................อยูใ่นระดบัมาก 

 5.  นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ดว้ยนวตักรรม...(ระบุชือนวตักรรม).... 

อยูใ่นระดบัมาก 

 

4. ขอบเขตของการวจิยั 

4.1ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร 

 ประชากรทีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัศึกษาสาขา ........................ระดบั………........

ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมทีเรียนวิชา................... .....................ในภาคเรียนที....

ปีการศึกษา...................... จาํนวน........ห้องเรียน โดยมีจาํนวนนกัศึกษารวม……….. คน 

 กลุ่มตวัอย่าง 

  กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยั เป็นนกัศึกษาสาขา................ระดบั……….......

ของมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ทีเรียนวิชา................... .....................ในภาคเรียนที.....

ปีการศึกษา...................... จาํนวน.........หมู่เรียนทีไดม้าดว้ยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple  

Random  Sampling)โดยใชห้มูเ่รียนเป็นหน่วยในการสุ่ม ซึงปรากฏว่าหมู่เรียนทีสุ่มได้

และใชใ้นการวิจยัครังนีคือหมู่เรียน ………. มีจาํนวนนกัศึกษารวม ……….. คน 
 

4.2 ตวัแปรของการวจิยั 

ตวัแปรต้น  ไดแ้ก่ การเรียนรู้ดว้ยนวตักรรม....(ระบุชือนวตักรรม) ....................... 

ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  

1. ผลสมัฤทธิทางการเรียน เรือง................................................................. 

2.  ทกัษะ/พฤติกรรมการปฏิบติังาน/คุณลกัษณะ ดา้น................................ 

3. ความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการเรียนดว้ยนวตักรรม.................... 

(ระบุชือนวตักรรม).......................................... 
 

4.3 รายวชิา/เนือหา/ทักษะ/พฤตกิรรมการปฏิบัตงิาน/คุณลักษณะทีใช้ในการวจิยั 
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รายวิชาทีใชใ้นการวิจยัคือ.......................................................................โดย

เนือหา / ทกัษะ/พฤติกรรมการปฏิบติังาน/คุณลกัษณะทีใชใ้นการวิจยัคือ…………. 
 

4.4 ระยะเวลาในการวจิยั 

     ดาํเนินการในภาคเรียนที………... ปีการศึกษา……… ระหว่างวนัที…........

เดือน………พ.ศ…............ถึงวนัที…........เดือน………............พ.ศ…....โดยมีระยะเวลา

ทีใชใ้นการจดัการเรียนรู้รวม………ชวัโมง(คาบ) 

 

5. นิยามศัพท์เฉพาะในการวจิยั 

 นวตักรรม.. (ระบุชือนวตักรรม).......... หมายถึง วิธีการ และ/หรือสือการเรียนรู้ที

ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนวิชา................................................ซึงผูวิ้จยัไดพ้ฒันาขึน

โดยยึดถือหลกัการหรือทฤษฎีของ.........................................และลกัษณะสําคญัของ

นวตักรรมคือ…...................................................................... 
 

แบบจดัการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีใชก้บันวตักรรม

....(ระบุชือนวตักรรม) ............................โดยยึดถือหลกัการหรือทฤษฎีของ.......... .......

ซึงผูวิ้จยัไดน้าํไปใชเ้ป็นหลกัในการเขียนแผนจดัการเรียนรู้  โดยลกัษณะเด่นของแผน

จดัการเรียนรู้นีคือ…........................................................................................................ 
 

ผลสัมฤทธิทางการเรียน หมายถึง  ความรู้ความสามารถทีเกิดจากการเรียนรู้ของ

นกัศึกษาจากการเรียนวิชา.........................เรือง .........................................................ดว้ย

นวตักรรม....(ระบุชือนวตักรรม)...................................ซึงประเมินไดจ้ากแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิ/  ชิ นงาน/ภาระงาน  รวมทงัการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
  

ทักษะ/พฤติกรรมการปฏิบัติงาน/คุณลักษณะ.......(ระบุชือทักษะ/พฤติกรรมการ

ปฏิบติังาน/คุณลกัษณะ ทีตอ้งการพฒันา)..........หมายถึง……………………………..... 

และมีลกัษณะสาํคญัคือ…………………………ซึงประเมินไดจ้ากการทาํแบบวดัทกัษะ/ 

หรือจากการสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ หรือชิ นงาน หรือ  ........  โดยอาศยัแนวคิดของ

...( ใครหรือ ทฤษฎีอะไร ).................................................... 
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 ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร เ รี ย น ด้ ว ย น วั ต ก ร ร ม . . . . .  ( ร ะ บุ ชื อ

นวตักรรม) ......................หมายถึงความคิดเห็นและความรู้สึกของนกัศึกษาทีมีต่อการ

เรียนดว้ยนวตักรรม..... (ระบุชือนวตักรรม) ............................ในทางด้านบวก เช่น ดี  

เห็นด้วย  เหมาะสม   โดยใช้แบบวดัความพึงพอใจ ซึงผูวิ้จัยได้สร้างขึนตามวิธีการ    

ของลิเคอร์ทโดยขอ้คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  และใช้

นาํหนกัคะแนนการประเมินค่า 5  ระดบั จากมากทีสุด ถึง นอ้ยทีสุด 

        

ประสิทธิภาพของนวัตกรรมแบบ E1/ E2หมายถึง คุณภาพของนวตักรรม......(ระบุชือ

นวตักรรม).............................ทีใชป้ระเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ซึงมีความหมาย

ดงันี 

  80 ตวัแรก (E1)  หมายถึง  ค่าเฉลียคิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทีนกัศึกษา

ทาํไดจ้ากผลการทดสอบระหว่างการเรียนโดยใชน้วตักรรม....(ระบุชือนวตักรรม)........... 

  80 ตวัหลงั (E2)  หมายถึง  ค่าเฉลียคิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนทีนกัศึกษา

ทาํไดจ้ากผลการทดสอบหลงัการเรียนโดยใชน้วตักรรม..... (ระบุชือนวตักรรม)............... 

  

6. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการวจิยั 

 ............................................................................................................................ . . .

...................................(ไม่ควรระบุเพียงว่าไดผ้ลของการวิจยัตามวตัถุประสงค์เท่านนัแต่

ตอ้งอธิบายให้เห็นถึงคุณค่าทีจะเกิดขึนกบัตวันกัศึกษาภายหลงัทีไดรั้บการแก้ปัญหา / 

การพฒันาจนมีความรู้ความสามารถตามนนัแลว้ )………………………………………. 
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ตอนที 2 : วรรณกรรมและงานวจิยัทีเกียวข้อง 

 

6. วรรณกรรมและงานวจิยัทีเกียวข้อง 

เป็นการนาํเสนอวรรณกรรมในลกัษณะของการเรียบเรียงเชิงสังเคราะห์    จากการศึกษา 

เอกสาร ตาํรา  งานวิจัย  เพือแสดงถึงภูมิรู้ของผู้วิจัยเกียวกบัการจัดการเรียนรู้เพือแก้ปัญหา / พัฒนา

คุณภาพของนักเรียนทีนาํมาใช้ในการวิจัย    โดยนาํเสนอตามสาระสาํคัญทีเกียวข้อง  
 

และส่วนนีเป็นส่วนทีแสดงว่าผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ามามากพอ  จน “ตกผลึกในความรู้”และมี

ความสามารถพอทีจะทาํวิจัยได้อย่างมีคุณภาพจึงต้องเขียนในลกัษณะการเรียบเรียงเชิงสังเคราะห์ 

มิใช่การตัดแปะบทความหรืองานวิจัยของคนอืน  ( จนมีลกัษณะเหมือนขนมชัน  แต่ต้องสังเคราะห์

ให้กลมกลืนเป็นเนือเดียวกันแบบขนมหม้อแกง ครับ )    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

9

 

 

 

 

 

 

       ตอนที 3: วิธีดําเนินการวิจัย 

 

7.  เครืองมือทีใช้ในการวจิยั... 

7.1 เครืองมือทีใช้ในการพฒันานักศึกษาประกอบดว้ย 

          1. การเรียนรู้ดว้ยนวตักรรม …………. ( ระบุชือนวตักรรม )....................... 

          2. แบบการจดัการเรียนรู้วิชา……………………..เรือง…………………… 

ทีจดัการเรียนรู้โดยใชน้วตักรรม……( ระบุชือนวตักรรม ).......................  

7.2  เครืองมือทีใช้เก็บข้อมูลประกอบดว้ย 

             3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิวิชา………………… เรือง ………………… 

4.แบบประเมินทกัษะ/พฤติกรรมการปฏิบติังาน/คุณลกัษณะดา้น………… 

( ระบุชือ )………....... 

       5. แบบวดัความพึงพอใจทีมีต่อการเรียนรู้โดยใชน้วตักรรม………………. 

(ระบุชือนวตักรรม)………………… 

 

8.การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของนวตักรรมทีใช้ในการพฒันานักศึกษา 
  

8.1 ชือนวตักรรม 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
 

8.2 ลกัษณะและรายละเอียดพอสงัเขปของนวตักรรม 
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...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
 

                 8.3  แนวคิด  ทฤษฎี หรืองานวิจยัทีสนบัสนุนการใชน้วตักรรมนี 

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

 
 

          8.4 จุดเด่นและขอ้จาํกดัของการใชน้วตักรรมนี 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 
 

8.5 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของนวตักรรม  

ดาํเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพของ....(ระบุชือนวตักรรม)............... ดงันี 

ขนัตอนที1ศึกษาหลกัสูตร   มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา ( มคอ )นวตักรรมการ

จดัการเรียนรู้ และเอกสารอืนทีเกียวขอ้งกบัเนือหาของรายวิชาทีจะใชใ้นการวิจยั ( 

วิเคราะห์เนือหาและผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัของการเรียนรู้ในเรืองทีทาํวิจยั) 

  ขนัตอนที2ศึกษาเอกสาร ตาํรา และสอบถามผูรู้้ หรือจดัเสวนากลุ่มหรือ 

Focus Groupเกียวกบัเทคนิคการสร้างนวตักรรม.........(ระบุชือนวตักรรม)................... 

ขนัตอนที 3กาํหนดรายละเอียดของนวตักรรม....(ระบุชือนวตักรรม)..... โดยให้

สอดคลอ้งกบัเนือหาสาระและ/หรือทกัษะ หรือพฤติกรรมทีตอ้งการพฒันา                                             

ขนัตอนที 4สร้างตน้แบบของนวตักรรม.... (ระบุชือนวตักรรม).............. 

ขนัตอนที 5นาํตน้แบบของนวตักรรม.... (ระบุชือนวตักรรม)...................ไปให้

ผูเ้ชียวชาญจาํนวน  3 ท่าน อาจเป็น 1)ผูเ้ชียวชาญด้านการสอนคือ..........................2)

ผูเ้ชียวชาญด้านนวตักรรมคือ.................................... และ3) ผูเ้ชียวชาญด้านนวตักรรม

หรือด้านการวจิยั/ประเมินผล  คือ...........................................เพือตรวจสอบคุณภาพและ

สมัประสิทธิความสอดคลอ้งโดยอาจใชค้่า IOCดงันี 
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+1  หมายถึง    แน่ใจว่านวตักรรมมีคณุภาพตามประเดน็ทีกาํหนด   

  0  หมายถึง    ไม่แน่ใจว่านวตักรรมมีคุณภาพตามประเดน็ทีกาํหนด 

    -1  หมายถึง    แน่ใจว่านวตักรรมไม่มีคุณภาพตามประเดน็ทีกาํหนด 

โดยเกณฑ์ของค่า สัมประสิทธิความสอดคลอ้ง (IOC)คือสูงกว่า 0.50   และจากนนันํา

นวตักรรมมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะทีสาํคญัของผูเ้ชียวชาญ 

 ขนัตอนที 6นาํนวตักรรม... (ระบุชือนวตักรรม)..................ทีผ่านการปรับปรุง

แกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้( try  out ) กบันกัศึกษาทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัประชากร  ตาม

ขนัตอนดงัต่อไปนี 

 1) การหาประสิทธิภาพเป็นรายบุคคล  (จาํนวน  3 คน) 

 โดยใชก้บันกัศึกษาหมู่เรียน..........................จาํนวน 3  คน ทีไม่ใช่กลุ่มทดลอง  

ซึงเป็นนกัศึกษาทีเรียนอ่อน1 คน  เป็นนกัศึกษาทีเรียนปานกลาง 1 คน และเป็นนกัศึกษา

ทีเรียนเก่ง1 คน ทงันีในระหว่างการทดลองใชน้วตักรรมขนันี ผูวิ้จยัไดส้ังเกตพฤติกรรม

และบนัทึกพฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาอย่างใกล้ชิด ถา้นักศึกษาสงสัยจะซักถาม

เพือหาสาเหตุทีไม่เข้าใจ  และบนัทึกไว้เพือเป็นแนวทางสําหรับการแก้ไขปรับปรุง

นวตักรรม  

 2) การหาประสิทธิภาพกบักลุ่มยอ่ย จาํนวนประมาณ10 คน 

 นาํนวตักรรม....... (ระบุชือนวตักรรม).........ทีไดป้รับปรุงแก้ไขจากการทดลอง

ครังที 1  แลว้ไปทดลองใชก้บันกัศึกษาหมู่เรียน.....................จาํนวน 10 คนทีไม่ใช่กลุ่ม

ทดลอง  โดยเป็นนกัศึกษาทีเรียนอ่อน3 คนเป็นนกัศึกษาทีเรียนปานกลาง 4 คน และเป็น

นกัศึกษาทีเรียนเก่งอีก 3 คน ทงันีผูวิ้จยัไดบ้นัทึกคะแนนระหว่างการเรียนและหลงัเรียน

โดยใชน้วตักรรม......(ระบุชือนวตักรรม).....................ไวเ้พือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์

80/80ซึงไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั....... / ........     นอกจากนีผูวิ้จยัไดส้ังเกตและบนัทึก

พฤติกรรมการเรียนของนกัศึกษาขณะเรียนดว้ยนวตักรรมดงักล่าวอย่างใกลชิ้ด   รวมทงั

ให้นักศึกษาเขียนข้อเสนอแนะเกียวกับการเรียนโดยใช้นวัตกรรม..........(ระบุชือ

นวตักรรม).........ลงในกระดาษทีจดัเตรียมไวใ้ห้  เพือนาํขอ้เสนอต่างๆ มาเป็นแนวทาง

ในการแกไ้ขปรับปรุง 

  3) การหาประสิทธิภาพกบักลุ่มใหญ่ จาํนวนประมาณ30คน 
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 นาํนวตักรรม.........(ระบุชือนวตักรรม).........ทีไดป้รับปรุงแกไ้ขจากการทดลอง

ครังที 2 ไปทดลองใชก้บันกัศึกษาหมู่เรียน....................ทีไม่ใช่กลุ่มทดลองจาํนวน ....คน

ทงันีผูวิ้จยัไดบ้นัทึกคะแนนระหว่างเรียนและหลงัเรียนโดยใชน้วตักรรม.........(ระบุชือ

นวตักรรม)................ไวส้าํหรับหาประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน80/80 

    

ขนัตอนการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของนวตักรรม.........(ระบุชือ)..........แสดง

เป็นแผนภูมิ ดงันี 
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แผนภูมิแสดงขนัตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของนวตักรรม....(ระบุชือนวตักรรม) ...... 

 

วิเคราะห์หลกัสูตรและเอกสารทีเกียวขอ้ง 

ศึกษาการสร้างนวตักรรมจากตาํรา/งานวิจยั/สอบถามหรือเสวนากลุ่ม 

กาํหนดรายละเอียดของนวตักรรมการเรียนรู้ 

สร้างตน้แบบของนวตักรรมการเรียนรู้ 

ทดลองใชน้วตักรรมแบบรายบุคคล กบันกัศึกษา 3 คน 

ทดลองใชน้วตักรรมแบบกลุ่มยอ่ย กบันกัศึกษา 10 คน ( ใชค่้าE1/ E2)  

ทดลองใชน้วตักรรมแบบกลุ่มใหญ่ กบันกัศึกษา……. คน ( ใชค่้าE1/ E2) 

นาํนวตักรรมทีมีคุณภาพไปใชพ้ฒันานกัศึกษาจริง 

 

 

 

ผูท้รงคุณวฒิุตรวจสอบคุณภาพ และประเมินดว้ยค่า IOC 
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      9. การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบจดัการเรียนรู้/แผนจดัการเรียนรู้..... 

9.1   ชือแบบจดัการเรียนรู้ 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
 

9.2 ลกัษณะและรายละเอียดพอสงัเขปของแบบจดัการเรียนรู้ 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
 

       9.3 แนวคิด  ทฤษฎี ทีใชเ้ป็นหลกัในการสร้างแบบจดัการเรียนรู้ คือ

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.................................................................................................... 
 

9..4   จุดเด่นและขอ้จาํกดัของการจดัการเรียนการสอนตามแบบจดัการเรียนรู้ คือ 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

9.5   กระบวนการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบจดัการเรียนรู้   

การสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบจดัการเรียนรู้มีขนัตอนดงันี 

ขนัตอนที1ศึกษาหลกัสูตรมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา(มคอ)นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ การ

จดัการเรียนรู้ในศตวรรษที 21 และเอกสารอืนทีเกียวขอ้ง  

ขนัตอนที 2วิเคราะห์เนือหาและผลการเรียนรู้ทีคาดหวงัเพือนาํมาใชเ้ป็นหลกัในการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนโดยใชน้วตักรรม.....................(ระบุนวตักรรม).............. 
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ขนัตอนที 3จดัทาํแผนจดัการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัแบบการจดัการเรียนรู้โดยใชน้วตักรรมที

พฒันาขึน  ซึงแผนการจดัการเรียนรู้ทีจดัสร้างขึนนีมีองคป์ระกอบสาํคญัดงันี( อาจไม่จาํเป็นต้อง

เหมือนกรณีตวัอย่างทีกาํหนดให้ต่อไปนี ) 

      -  ชือแผนการจดัการเรียนรู้ 

      -  สาระสาํคญั 

      -  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

      -  สาระการเรียนรู้ 

      -  กิจกรรมการเรียนรู้ 

      -  สือและแหล่งการเรียนรู้ 

      -  การวดัและประเมินผล 

      -  บนัทึกผลหลงัการจดักิจกรรมการเรียนรู้     

ขนัตอนที 4นาํแผนการจดัการเรียนรู้ .......(ระบุชือแผน ).................ทีสร้างเสร็จเรียบร้อยไปให้

ผูเ้ชียวชาญด้านการสอนวิชา .................จาํนวน 3ท่านคือ 1)...................................... 

2)...............................และ 3)........................................เพือตรวจสอบความเทียงตรง ( ค่า IOC )  

ความชดัเจนความถกูตอ้งเหมาะสม และความสอดคลอ้งของจุดประสงคก์ารเรียนรู้ /  เนือหา /  

กิจกรรม  / สือการเรียนรู้   และการประเมินผล  เพือนาํขอ้เสนอมาปรับปรุงแกไ้ข 

    ขนัตอนที5 วิเคราะห์ค่าความเทียงตรง ( ค่า IOC ) และความคิดเห็นเสนอแนะ

ของผูเ้ชียวชาญเพือนาํมาเป็นขอ้มลูสาํหรับปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้...(ชีอแผน).............

โดยเกณฑข์องค่า สมัประสิทธิความสอดคลอ้ง (IOC)คือสูงกว่า 0.50จากนนันาํแผนการจดัการ

เรียนรู้มาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะทีสาํคญัของผูเ้ชียวชาญ 

ขนัตอนที 6นาํแผนจดัการเรียนรู้ทีปรับปรุงคุณภาพแลว้ไปทดลองใชจ้ดัการเรียนการสอนกบั

นกัศึกษาหมู่เรียน..............................ซึงนกัศึกษากลุ่มดงักล่าวไม่ใช่กลุ่มทีจะใชน้วตักรรมจริง  แต่มี

ลกัษณะทีใกลเ้คียงกนั     ทงันีดาํเนินการทดลองระหว่างวนัที......เดือน.............พ.ศ. .........ถึงวนัที

.......เดือน...................พ.ศ. .........               

ขนัตอนที7 วิเคราะห์หาคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้โดยดูจากผลการเรียนรู้ทีเกิดขึนกบั

นกัศึกษาตามจุดมุ่งหมายของการวิจยั ? 

ขนัตอนที8ปรับปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรู้  จากนนัจึงนาํไปใชจ้ริง 

 

ขนัตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้แสดงเป็นแผนภูมิ ดงันี 
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แผนภูมิแสดงขนัตอนการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจดัการเรียนรู้ 

   

 

 

 

 

 

ศึกษาหลกัสูตร/คู่มือครู   

วิเคราะห์เนือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

แลว้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทีสาํคญั 

จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ 

นาํแผนการจดัการเรียนรู้  

ทีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้

 

 

ตรวจสอบแผนการจดัการเรียนรู้ 

โดยผูเ้ชียวชาญ 

นาํแผนจดัการเรียนรู้ 

ทีมนัใจในคุณภาพไปใชจ้ริง 
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10.การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธทิางการเรียน 

เรือง.......................................................................................................................... 

10.1โครงสร้างลกัษณะและรายละเอียดพอสงัเขปของแบบทดสอบ 

เป็นแบบทดสอบใช้วดัอะไร โครงสร้างมีกีตอน  ลกัษณะข้อคาํถามเป็นแบบใด  มีกีข้อ   อาจ

ยกตวัอยา่งขอ้คาํถามบางขอ้เป็นตน้ 

 10.2  ขนัตอนในการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ 

มีขนัตอนในการสร้างและหาประสิทธิภาพดงันี    

ขนัตอนที1ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนจากหนังสือการวดัผลและ

ประเมินผลการเรียนการสอน เช่นของชวาล แพรัตกุล(2520)และ ..........(ระบุคนอืนๆทีผูว้ิจยัได้

ศึกษา).................................................  

ขนัตอนที  2ศึกษาเนือหา / ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั / จุดประสงค์การเรียนรู้/ มาตรฐาน / ตวัชีวดั 

ของรายวิชาและของเนือหา/เรืองทีวิจยั.......(ระบุเรืองทีวิจยั)..................  

ขนัตอนที 3สร้างตารางกาํหนดจาํนวนขอ้คาํถามของเรืองทีวิจยัโดยสอดคลอ้งกบัเนือหา/ ผลการ

เรียนรู้ทีคาดหวงั / จุดประสงคก์ารเรียนรู้ / มาตรฐาน / ตวัชีวดัดงัตาราง   

 

 

 

 

ผลการเรียนรู้ทีคาดหวงั 

จาํนวนขอ้ 

ทีใชจ้ริง 

จาํนวนขอ้ 

ทีออก 

  

 

1 

 

.................................................................................. 

 

.....,,,,,, 

 

.....,,,,,, 

2 .................................................................................. .......... .......... 

.......... 

.......... 

.......... 

3 ................................................................................. .......... 

4 .................................................................................. .......... 

5 .................................................................................. .......... 

6 .................................................................................... .......... .......... 

รวม .......... .......... 
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ขันตอนที 4เขียนข้อคําถามของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชา .... ... .... ... ... .

เรือง .............................จาํนวน ....... ขอ้  โดยเป็นขอ้คาํถามชนิด............................และมีจาํนวนขอ้

สอดคลอ้งกบัทีกาํหนดในตารางวิเคราะห์จาํนวนขอ้ 

ขนัตอนที 5นาํแบบทดสอบทีสร้างขึนไปใหผู้เ้ชียวชาญทางด้านการสอนวิชา.............จาํนวน 2 ท่าน 

คือ ..........................................และ..................................................และ ผูเ้ชียวชาญด้านการวัดผล

การศึกษา1 ท่านคือ................................เพือตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้คาํถาม  ภาษา และ

ความเทียงตรงเชิงเนือหาของขอ้คาํถามแต่ละขอ้ โดยใชค่้าดชันีความสอดคลอ้ง (ค่าIOC) ดงันี 

+1  หมายถึง    แน่ใจว่าขอ้สอบวดัตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ขอ้นนั 

     0  หมายถึง    ไม่แน่ใจว่าขอ้สอบวดัตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ขอ้นนั 

   -1  หมายถึง    แน่ใจว่าขอ้สอบวดัไม่ตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ขอ้นนั 
 

ขนัตอนที 6คาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้งจากนันจึงเลือกใชข้อ้คาํถามทีมีค่า IOC ระหว่าง

มากกว่า 0.50  
  

ขนัตอนที 7  นาํแบบทดสอบทีแกไ้ขปรับปรุงแลว้ไปทดลองสอบกบันกัศึกษาหมู่เรียน….ทีเคยเรียน 

เรือง.........................มาแลว้จาํนวน........คน(ประมาณ 30 คนหรือมากกว่า)  

ขนัตอนที 8  วิเคราะห์คุณภาพขอ้คาํถามเป็นรายขอ้โดยหาค่าความยากง่าย(p)  และค่าอาํนาจจาํแนก  

(r) โดยใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ขอ้สอบของ.......................... 
  

ขนัตอนที 9คดัเลือกขอ้คาํถามทีมีคุณภาพตามเกณฑคื์อ  มีค่าความยากง่าย (p)  ระหว่าง 0.20 - 0.80  

และค่าอาํนาจจาํแนก(r)ระหว่าง  0.20 - 1.00โดยให้มีจาํนวนขอ้สอดคลอ้งตามทีกาํหนดในตาราง

วิเคราะห์ขอ้คาํถาม 
 

 ขนัตอนที10  นาํแบบทดสอบทีมีขอ้คาํถามทีผา่นการคดัเลือก ไปทดสอบกบันกัศึกษาหมู่

เรียน………ทีเคยเรียนเรือง ..................... มาแลว้จาํนวน..........คน(30 คนหรือมากกว่า)    เพือหาค่า

ความเชือมนัของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร  KR-20 (Kuder  Richardson-20) โดยเกณฑ์ทียอมรับได ้

คือมีค่าความเชือมนัเท่ากบั 0.70 หรือมากกว่า 

   

ขนัตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียนแสดงเป็นแผนภูมิดงันี 
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แผนภูมิแสดงขนัตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน 

ศึกษาแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ

จากเอกสารตาํราต่าง ๆ 

 

ศึกษาเนือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

สร้างตารางกาํหนดจาํนวนขอ้ 

ตามเนือหา และจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

เขียนขอ้คาํถามใหส้อดคลอ้ง            

ตามตารางกาํหนดจาํนวนขอ้ 

ตรวจสอบคุณภาพขอ้คาํถาม             

โดยผูเ้ชียวชาญ (ใชค่้า IOC) 

นาํแบบทดสอบไปใชก้บั 

นกัศึกษา ....... คน 

หาค่าความยากง่าย (p) 

ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 

คดัเลือกขอ้คาํถามแบบทดสอบฉบบัร่าง 

นาํแบบทดสอบไปหาค่าความเชือมนั 

นาํแบบทดสอบทีมีคุณภาพ 

ไปใชเ้กบ็ขอ้มูลจริง 
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11.การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินทักษะ  

       หรือคุณลักษณะ หรือ พฤตกิรรมการปฏิบัตงิานของนักศึกษา 
 

            11.1    ชือแบบประเมิน 

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

11.2 นิยามเชิงปฏิบติัการของทกัษะหรือคุณลกัษณะ หรือ พฤติกรรมการปฏิบติังาน 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

              11.3  ลกัษณะ โครงสร้าง และรายละเอียดพอสงัเขปของแบบประเมิน 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

       11.4  แนวคิด  ทฤษฎีทีสนบัสนุนหรือนาํมาใชเ้ป็นหลกัในการสร้างแบบประเมิน 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

 

            11.5ขนัตอนในการสร้างและหาประสิทธิภาพแบบประเมิน 

ดาํเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบประเมินทกัษะหรือคุณลกัษณะ หรือพฤติกรรมการ

ปฏิบติังานเรือง ......................................ดงันี 

   ขนัตอนที 1ศึกษาการสร้างแบบประเมินทกัษะ/หรือคุณลกัษณะ /หรือพฤติกรรม

การปฏิบัติงานเรือง..........................จากเอกสาร ตาํรา  ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวขอ้งทีสาํคัญ

ไดแ้ก่ ..................... 
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   ขันตอนที 2กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของทักษะ /หรือคุณลักษณะ /หรือ

พฤติกรรมการปฏิบติังานเรือง..................................... 

   ขันตอนที 3กาํหนดประเด็นหัวข้อทีจะนํามาใช้ในแบบประเมินทักษะ/หรือ

คุณลกัษณะ /หรือพฤติกรรมการปฏิบติังาน เรือง.................................... (ในบางกรณีอาจจาํเป็นตอ้ง

สร้างตารางกาํหนดจาํนวนขอ้) 

   ขันตอนที 4เขียนข้อคาํถามของแบบประเมินทักษะ//หรือคุณลักษณะ /หรือ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานโดยลกัษณะของข้อคาํถามในแบบประเมินเป็นแบบ.........................

จาํนวน.........ขอ้( พร้อมยกตวัอยา่งขอ้คาํถามบางขอ้ ) 
    

ขนัตอนที  5 นาํแบบประเมินทกัษะ//หรือคุณลกัษณะ /หรือพฤติกรรมการปฏิบติังาน ( ฉบบัร่าง ) 

ไปใหผู้เ้ชียวชาญด้านการสอนจาํนวน2 ท่านคือ 1..................................... 2 ......................................

และผูเ้ชียวชาญด้านการวิจัย / ประเมิน จาํนวน1 ท่านคือ ............................................ตรวจสอบ

ความเหมาะสมของขอ้คาํถามและความเทียงตรงเชิงเนือหาโดยใชค่้าดัชนีความสอดคลอ้ง( ค่า 

IOC )  ดงันี                             

+1  หมายถึง    แน่ใจว่า  ขอ้คาํถามมีความเทียงตรงเชิงเนือหา 

     0  หมายถึง    ไม่แน่ใจว่า  ขอ้คาํถามมีความเทียงตรงเชิงเนือหา 

    -1  หมายถึง    แน่ใจว่า  ขอ้คาํถามไม่มีความเทียงตรงเชิงเนือหา 
 

   โดยเกณฑที์กาํหนดคือตอ้งมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง ( ค่า IOC )สูงกว่า 0.50 และ

นาํขอ้เสนอแนะทีสาํคญัมาปรับปรุงคุณภาพของแบบประเมิน 
 

   ขันตอนที 6นําแบบประเมินทักษะ/หรือคุณลักษณะ /หรือพฤติกรรมการ

ปฏิบติังานทีผ่านการปรับปรุงแกไ้ขไปทดลองใชก้บันักศึกษาทีมีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอย่าง ( 

อาจเป็นกลุ่มทีทดลองใชน้วตักรรมหรือทดลองใชแ้ผนจดัการเรียนรู้ ) คือนักศึกษาหมู่เรียน..........

จาํนวน..........คน  เพือหาค่าความเชือมนัของแบบประเมินโดยใชสู้ตรสัมประสิทธิแอลฟ่าของครอ

นบาค(α )โดยเกณฑที์กาํหนดคือตอ้งมีค่าความเชือมนัของแบบประเมิน เท่ากบั  0.80หรือมากกว่า 

ขันตอนที7นําแบบประเมินทักษะ/หรือคุณลกัษณะ /หรือพฤติกรรมการปฏิบัติงานทีผ่านการ

ปรับปรุงแกไ้ขจนมนัใจในคุณภาพแลว้ไปใชเ้ก็บขอ้มลูกบันกัศึกษาจริง 
 

ขนัตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินทกัษะ/หรือคุณลกัษณะ /หรือพฤติกรรม

การปฏิบติังาน เรือง.........................แสดงเป็นแผนภูมิดงันี 
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แผนภาพแสดงขนัตอนการสร้างแบบประเมินทกัษะ/หรือคุณลกัษณะ /หรือพฤติกรรม 

การปฏิบติังาน เรือง............. 

 

ศึกษาคน้ควา้เกียวกบัการสร้างแบบประเมิน

ทกัษะ/พฤติกรรมการปฏิบติังาน 

กาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการของ 

ทกัษะ/พฤติกรรมการปฏิบติังาน 

เรือง....................................... 

 

กาํหนดประเดน็คาํถามและตารางกาํหนดจาํนวนขอ้

ในแบบประเมินทกัษะ/พฤติกรรมการปฏิบติังาน 

 

เขียนขอ้คาํถามของแบบประเมิน 

ทกัษะ/พฤติกรรมการปฏิบติังาน( ฉบบัร่าง ) 

 

นาํแบบประเมินทกัษะ/พฤติกรรมการปฏิบติังาน 

( ฉบบัร่าง )ไปใหผู้เ้ชียวชาญตรวจสอบ 

และวิเคราะห์ค่า IOC 

นาํแบบประเมินทกัษะ/พฤติกรรมการปฏิบติังาน 

( ฉบบัร่าง )ไปทดลองเกบ็ขอ้มูล 

และวิเคราะห์ค่าความเชือมนั 

นาํแบบประเมินทกัษะ/พฤติกรรมการปฏิบติังาน 

( ฉบบัจริง )ไปใชเ้กบ็ขอ้มูล 
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12.การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัความพงึพอใจต่อการเรียน 
 

12.1ชือแบบวดัความพึงพอใจ 

 ............( ระบุชือ ).................................................................................................................. 

            12.2 ลกัษณะ โครงสร้าง และรายละเอียดพอสงัเขปของแบบวดัความพึงพอใจ 

ลกัษณะขอ้คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)ชนิด   5  ระดบัตามแนวคิดของลิ

เคิร์ท  โดยมีขอ้คาํถามจาํนวน.........ขอ้   และกาํหนดค่าแต่ละช่วงคะแนน ดงันี 

  ระดบั  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นดว้ยในระดบันอ้ยทีสุด 

  ระดบั  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นดว้ยในระดบันอ้ย 

  ระดบั  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 

  ระดบั  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นดว้ยในระดบัมาก 

  ระดบั  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นดว้ยในระดบัมากทีสุด  

สาํหรับตวัอยา่งบางขอ้ของแบบวดัความพึงพอใจ มีดงันี 

ขอ้ที ขอ้ความ 
เห็นดว้ย

มากทีสุด 

เห็นดว้ย

มาก 

เห็นดว้ย

ปานกลาง 

เห็น 

ดว้ย 

เห็นดว้ย 

นอ้ยทีสุด 

1 
นวตักรรม.......ช่วยใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้

ไดอ้ยา่งรวดเร็วและง่าย 

     

2 
นวตักรรม.......ช่วยนกัศึกษาเขา้ใจ

เนือหาของบทเรียนมากขึน 

     

3 
นวตักรรม....... ช่วยใหน้กัศึกษาสามารถ

เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

     

4 
เนือหาของนวตักรรม.......ชดัเจน และ

เขา้ใจง่าย 

     

5 
แบบฝึกหดัในนวตักรรม.......แต่ละตอน

มีความเหมาะสม 

     

6 
นวตักรรม.......ช่วยใหน้กัศึกษามีเจตคติ

ทีดีต่อการเรียนรู้ 

     

7 
การเรียนดว้นนวตักรรม.......เป็นวิธีการ

เรียนทีน่าสนใจ 

     

8 
นวตักรรม.......ช่วยใหน้กัศึกษามีความ

สนุกสนานกบัการเรียนรู้ 

     

9 
นวตักรรม.......เปิดโอกาสใหน้กัศึกษามี

อิสระในการเรียนรู้ 

     

10 
นวตักรรม.......ช่วยสร้างแรงจูงใจในการ

เรียนรู้ 
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12.3    แนวคิด  ทฤษฎี ทีใชใ้นการสร้างแบบวดัความพึงพอใจ 

การสร้างแบบวดัความพึงพอใจฉบบันีอาศยัแนวคิดของ......( ระบุชือ)...................... โดย

หลกัการสาํคญัของแนวคิดนีคือ

...............................................................................................................................................

...................................................................................... 

12.4  ขนัตอนในการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบวดัความพึงพอใจ 

ดาํเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพของ แบบวดัความพึงพอใจต่อการเรียนรู้    ดงันี 

 ขนัตอนที 1ศึกษาหลกัเกณฑ์/วิธีการสร้างแบบความพึงพอใจต่อการเรียนรู้จากหนังสือ

เอกสารทีเกียวขอ้งทีสาํคญัไดแ้ก่.................................................................  

ขนัตอนที 2กาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการของความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชน้วตักรรม.......( ระบุ

ชือนวตักรรม)...................................... 

ขนัตอนที 3วิเคราะห์ประเด็นคาํถามทีใชใ้นการสร้างแบบวดัความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้

นวตักรรม...( ระบุชือนวตักรรม)............................    

ขัน ต อ น ที 4สร้ า ง แ บ บ วัดค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ต่ อ ก าร เ รี ย น รู้ โ ด ย ใช้น วัตก ร ร ม . . . (  ร ะ บุ ชื อ

นวตักรรม)............................โดยขอ้คาํถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด5  

ระดบั  ตามวิธีของลิเคอร์ท  โดยใชเ้กณฑน์าํหนกัคะแนนประเมินค่า ดงันี 

     5  หมายถึง  ระดบัพอใจมากทีสุด 

     4  หมายถึง  ระดบัพอใจมาก 

     3  หมายถึง  ระดบัพอใจปานกลาง 

     2  หมายถึง  ระดบัพอใจนอ้ย 

     1 หมายถึง  ระดบัพอใจนอ้ยทีสุด 

ขนัตอนที  5นาํแบบวดัความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชน้วตักรรม...( ระบุชือนวตักรรม)............ที

สร้างขึนไปใหผู้เ้ชียวชาญด้านการสอน1 ท่านคือ...............................................และผูเ้ชียวชาญด้าน

การประเมนิผล2ท่านคือ .................................และ.........................................เพือตรวจสอบความ

เหมาะสมของขอ้คาํถามและหาค่าความเทียงตรงเชิงเนือหาโดยค่าดชันีความสอดคลอ้ง(ค่าIOC )  

ดงันี                             

+1  หมายถึง    แน่ใจว่า  ขอ้คาํถามมีความเทียงตรงเชิงเนือหา 

     0  หมายถึง    ไม่แน่ใจว่า  ขอ้คาํถามมีความเทียงตรงเชิงเนือหา 

    -1  หมายถึง    แน่ใจว่า  ขอ้คาํถามไม่มีความเทียงตรงเชิงเนือหา 
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  ขนัตอนที  6คดัเลือกขอ้คาํถามทีมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง(ค่าIOC )มากกว่า 0.50 ไป

ใช ้ และปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ 

ขนัตอนที 7นําแบบวดัความพึงพอใจทีผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแลว้ไป

ทดลองใช้กับนักศึกษา(ซึงเป็นกลุ่มในขันตอนการหาประสิทธิภาพของนวตักรรมกลุ่มใหญ่) 

จาํนวน... คน เพือหาค่าความเชือมนัของแบบวดัความพึงพอใจ 

ขนัตอนที 8หาค่าความเชือมนัของแบบวดัความพึงพอใจโดยใชสู้ตรสมัประสิทธิแอลฟา(Alpha-

Coefficient)  ของครอนบาคซึงเกณฑที์ยอมรับไดคื้อ 0.80 หรือมากกว่า 

 

ขนัตอนการสร้างแบบวดัความพึงพอใจทีมีต่อการเรียนโดยใชน้วตักรรม..(ระบุ

นวตักรรม)....................แสดงเป็นแผนภูมิ  ดงันี 
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แผนภูมิแสดงขนัตอนการสร้างแบบวดัความพึงพอใจทีมีต่อการเรียนโดยใชน้วตักรรม......    (ระบุ

นวตักรรม).............................................. 

 

 

 

 

ศึกษาเอกสารตาํรา 

แบบวดัความพึงพอใจต่อการเรียน 

กาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ 

ความพึงพอใจต่อการเรียน 

กาํหนดประเดน็คาํถามและสร้าง 

แบบวดัความพึงพอใจต่อการเรียน 

ตรวจสอบคุณภาพ 

แบบวดัความพึงพอใจต่อการเรียน 

โดยผูเ้ชียวชาญ (ใชค่้า IOC ) 

 

นาํแบบวดัความพึงพอใจต่อการเรียน 

ทีปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้

เพือหาค่าความเชือมนั 

 

นาํแบบวดัความพึงพอใจต่อการเรียน 

ทีมนัใจในคุณภาพแลว้ไปใชเ้กบ็ขอ้มูลจริง 
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13.  แผนการดําเนินการวจิยั 

 การวิจัยครังนี ใช้รูปแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการใช้

นวตักรรม(one group : pretest - posttest design)  ดงัแผนภาพ 

 

กลุ่ม สอบก่อน    ทดลอง สอบหลงั 

  E      X     
  

  เมือ        E     แทน   กลุ่มทดลอง 

      T1แทน   การทดสอบก่อนเรียน 

      X     แทน  การเรียนโดยใชน้วตักรรม .............................. 

      T2แทน   การทดสอบหลงัเรียน 

 

  โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามลาํดบัขนัตอนดงันี 

  ขนัที1. นาํแบบทดสอบก่อนเรียนเรือง........................ของรายวิชา ............................ 

ไปทดสอบกบันกัศึกษากลุ่มตวัอยา่ง  เพือใชเ้ป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 

  ขนัที 2.จดักิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนโดยใชน้วตักรรม.....(ระบุชือ

นวตักรรม)...... กบันกัศึกษาทีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง โดยมีกาํหนดการจดัการเรียนการสอนตามแผนที

กาํหนด 

 ขนัที 3.เมือจดักิจกรรมการเรียนการสอนครบทุกแผนแลว้ ให้นักศึกษาทาํแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิเรือง ..........................ของรายวิชา...................................... โดยเป็นแบบทดสอบทีมี

ขอ้คาํถามเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียนแต่มีการสลบัขอ้   สลบัตัวเลือก และ/หรือใช้คาํทีมี

ความหมายเดียวกนัมาเปลียนแทน    แลว้บนัทึกคะแนนไวเ้พือใชเ้ป็นคะแนนทดสอบหลงัเรียน 

(ตวัอยา่งแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนไดน้าํเสนอไวใ้นภาคผนวกหนา้ ..... ) 

 7.4ใหน้กัศึกษาทาํแบบวดัความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยนวตักรรม ...................... 

(ระบุชือนวตักรรม) ............................. 

 

 

 

 

 

1T 2T
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14. การวเิคราะห์ข้อมูล 

 14.1 หาประสิทธิภาพของนวตักรรม ......(ระบุชือนวตักรรม)............................................. 

โดยใชค้ะแนนระหว่างเรียนกบัคะแนนหลงัเรียนโดยคิดเป็นร้อยละ  ซึงก็คือค่าประสิทธิภาพ E1/E2    

และใชเ้กณฑม์าตรฐาน80/80  

 14.2  เปรียบเทียบความมีนัยสําคัญของความแตกต่างของผลสัมฤทธิทางการเรียน

เรือง ..........................ของรายวิชา .......................ระหว่างหลงัการเรียนดว้ยนวตักรรมกบัก่อนเรียน

โดยใชค่้าt- test  แบบไม่อิสระ 

 14.3  วิเคราะห์จาํนวนนกัศึกษาทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนเรือง ..................................

ของรายวิชา  .......................ทีอยูใ่นระดบัผา่นเกณฑโ์ดยใชค่้าผูผ้า่นเกณฑร้์อยละ 80 

 14.4วิเคราะห์คุณภาพของทักษะ/หรือคุณลกัษณะ/หรือพฤติกรรมการปฏิบติังานด้าน

........................ โดยใชค่้า................. 

 14.5วิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัศึกษาทีมีต่อการเรียนโดยใชน้วตักรรม...................... 

โดยใช้ค่าเฉลีย ( X )สําหรับการแปลความหมายของการประเมินทีใชข้อ้คาํถามแบบมาตราส่วน

ชนิด 5 ช่วงนาํหนกัตามแนวคิดของลิเคอร์ต ( Likert  Rating Scale ) จะยดึหลกัการตามแนวคิดของ

เบสท ์( Best ) ดงันี 

 1.00 - 1.50 หมายถึง พึงพอใจ / เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 1.51 - 2.50 หมายถึง พึงพอใจ / เห็นดว้ยอยูใ่นระดบันอ้ย 

 2.51 - 3.50 หมายถึง พึงพอใจ/ เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 3.51 - 4.50 หมายถึง พึงพอใจ/ เห็นดว้ยอยูใ่นระดบั มาก 

 4.51 - 5.00 หมายถึง พึงพอใจ/ เห็นดว้ยอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 

15. สถิตทิีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

15.1  สถิตพินืฐาน 

   15.1.1 การหาค่าเฉลียเลขคณิต (Mean) โดยใชสู้ตร  

N

X
X

  

เมือ  X  แทน   คะแนนเฉลีย 

   X  แทน  ผลรวมของคะแนนทงัหมด 

  N  แทน    จาํนวนนกัศึกษาในกลุ่มตวัอยา่ง 
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 15.1.2  การหาส่วนเบียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 

 

   
 

 1NN

XXN
S

22




  
 

 

 เมือ  s  แทน   ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 

    2
X  แทน   ผลรวมทงัหมดของคะแนนแต่ละคนยกกาํลงัสอง 

   2
X แทน   ผลรวมของคะแนนทงัหมดยกกาํลงัสอง 

   N แทน   จาํนวนนกัศึกษาในกลุ่มตวัอยา่ง 

 

 15.2  สถิตทิีใช้ในการหาคุณภาพของเครืองมอืทใีช้ในการทดลอง   

 

                 15.2.1   ค่าดชันีความสอดคลอ้ง  IOC  (Index of  ltem – Objective Congruence)   

โดยใชสู้ตร  ดงันี   
 

  
N

R
IOC

  

 

  IOC  แทน   ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัจุดประสงค/์นิยามศพัท ์

  R  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญเนือหาวิชาทงัหมด 

  N  แทน  จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

 

  15.2.2  ค่าความยาก(p)  ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ใชสู้ตร  ดงันี   

    

N

R
P  

   

เมือ  p แทน   ค่าความยากของแต่ละขอ้ 

   R  แทน   จาํนวนผูต้อบถกูในแต่ละขอ้ 

   N  แทน   จาํนวนผูเ้ขา้สอบทงัหมด 

 



 

30 

 

30

 

  15.2.3  ค่าอาํนาจจาํแนก(r)  ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ ใชสู้ตร  ดงันี   

  

 

2

N
RR

r LU   

  

เมือ r  แทน ค่าอาํนาจจาํแนกเป็นรายขอ้ 

 UR  แทน จาํนวนผูต้อบถกูในขอ้นนัในกลุ่มเก่ง 

 LR  แทน  จาํนวนผูต้อบถกูในขอ้นนัในกลุ่มอ่อน 

 N  แทน  จาํนวนผูเ้ขา้สอบทงัหมด 

 

  15.2.4  ค่าความเชือมนัของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิใชสู้ตร KR-20  (Kuder-

Richardson-20)  ดงันี 

   

 










 

2
t

tt
s

pq
1

1k

k
r  

 

 เมือ   ttr  แทน ความเชือมนัของขอ้สอบ 

 k  แทน จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ 

 p  แทน สดัส่วนของผูต้อบถกู 

 q  แทน สดัส่วนของผูต้อบผดิ 

 2
tS  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทงัหมด 
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15.2.5  ค่าความเชือมนัของแบบสอบถาม หรือแบบวดัความพึงพอใจ    ใชค่้าสมัประสิทธิแอลฟา

ของครอนบาคตามสูตรดงันี 
 

  










 

2
t

2
i

S

S
1

1k

kα  

 

  α แทนค่าสมัประสิทธิความเชือมนั 

  2
iS      แทน    คะแนนความแปรปรวนของแต่ละขอ้ 

  
2
tS      แทน    ความแปรปรวนทงัฉบบั 

 k แทนจาํนวนขอ้ของแบบสอบถาม 
 

 15.3  สถิตทิีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของนวตักรรมจากการทดลองก่อนใช้จริง 

  15.3.1 ใชสู้ตร E1/E2เพือทดสอบประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 80/80 
 

 

  100
A

N

X

E1 


  100

B

N
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   เมือ        1E  แทน     ประสิทธิภาพของกระบวนการทีจดัไวใ้นบทเรียน  

คิดเป็นร้อยละจากการทาํแบบฝึกทกัษะและ/หรือทาํ 

    กิจกรรมระหว่างเรียน 

    2E  แทน      ประสิทธิภาพของผลลพัธห์ลงัการเรียน คิดเป็นร้อยละ  

  คิดจากการทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิหลงัเรียน 

 X แทน คะแนนรวมของนกัศึกษาจากการทาํแบบฝึกทกัษะ   

    และ/หรือการทาํกิจกรรมระหว่างเรียน 

   F แทน  คะแนนรวมของนกัศึกษาจากการทาํแบบทดสอบ 

  วดัผลสมัฤทธิและ/หรือการทาํกิจกรรมหลงัเรียน  

 N  แทน  จาํนวนนกัศึกษานกัศึกษาในกลุ่มตวัอยา่ง 

 A  แทน  คะแนนเต็มของแบบฝึกทกัษะระหว่างเรียน 

 B   แทน  คะแนนเต็มของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิทางการเรียน 

    21 EE /  แทน ค่าประสิทธิภาพของนวตักรรม 

 

 



 

32 

 

32

15.4  สถิตทิีใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน (จากการใชจ้ริง) 

 

 15.4.1 สถิติทีใชเ้พือทดสอบความมีนยัสาํคญัของความแตกต่าง ( ตามสมมติฐานว่า

ผลสมัฤทธิหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน)โดยใชสู้ตรt- test  แบบไม่อิสระ 
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D  แทน ผลรวมของความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบหลงัการใช ้

  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง เลขยกกาํลงั กบัก่อนการใช ้

  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง เลขยกกาํลงั 

 2
D  แทน ผลรวมของกาํลงัสองของความแตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบ 

  หลงัการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง เลขยกกาํลงั กบัก่อน 

  การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรือง เลขยกกาํลงั 

N  แทน จาํนวนนกัศึกษาในกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 

15.4.2   ใชค่้าดชันีประสิทธิผล (effectiveness index : E.I.) คาํนวณไดจ้ากสูตร 

   

 Posttest  Score -  Pretest  Score 

E.I.     = 

 Maximum  Posible Score –Pretest  Score 

 
 

เมือ  E.I.    คือ  ค่าดชันีประสิทธิผลของนวตักรรม 

 Posttest  Score  คือ  คะแนนสอบหลงัเรียนทีทุกคนทาํไดโ้ดยเฉลีย 

 Pretest  Score  คือ  คะแนนสอบก่อนเรียนทีทุกคนทาํไดโ้ดยเฉลีย 

 Maximum Posible Score คือคะแนนสูงสุดทีเป็นไปได ้ซึงคือคะแนนเต็ม 
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15.4.3ใชค่้าประสิทธิภาพแบบทวิเกณฑ ์ (double percentage)  คือ 

               เกณฑที์ 1  คะแนนเกณฑก์ารผา่นทีใชใ้นการประเมินความสามารถ 

รายบุคคลคิดเป็นค่าร้อยละ 

            เกณฑที์ 2 จาํนวนนกัศึกษาทีมีความสามารถผา่นเกณฑคิ์ดเป็นค่าร้อยละ 

 

 ค่าประสิทธิภาพแบบทวิเกณฑ ์ =    ร้อยละของคะแนนเกณฑ/์ร้อยละของนกัเรียนทีผา่นเกณฑ ์

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


